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Kirjaslammen tanssilavalla Valkeakoskella
tunnelmoidaan nyt viikonloppuna kaksi päivää
upean musiikin tahdissa! Kirjazz & Blues festivaali tarjoaa eturivin esiintyjiä ja rentoa
ruokaa kauniissa ympäristössä Kirjaslammen
rannalla.
Tapahtuman järjestää voittoa tavoittelematon Työväen
Musiikkitapahtuma ry ja sitä tukevat D-Kulma ja Valkeakosken
Sanomat.
Perjantaina 8.7. Kirjaslammella vietetään blues-päivää.
Pääesiintyjänä nähdään Tuomari Nurmio & Folk Liisa (Liisa
Eskola). Nurmion mukaan kyseessä on autenttinen duo, joka soittaa
ja laulaa kaiken itse ja yhdellä kertaa paikan päällä. Kaksikko kutsuu
musiikkiaan osuvasti ”keittiömusiikiksi” tai ”urbaaniksi sähköfolkiksi”.
Perjantaina nähdään myös 22-Pistepirkosta tuttu PK Keränen
harvinaisella soolokeikalla. Suomalaisen autotallirockin
kummisedäksi kutsuttu 22-Pistepirkko on pitkän linjan ryhmä, jonka
keulahahmo Keränen on tunnistettavalla äänellään ihastuttanut
musiikin ystäviä ympäri maailmaa. Perjantain kolmas esiintyjä,
viisihenkinen Sydänyön Rytmi kulkee suomenkielisen bluesrockin
asfaltinkarheaa tietä kaipuun, toivon ja rakkauden maisemissa.
Lauantaina 9.7. on aika hemmotella jazzin ystäviä. Pianovirtuoosi
Iiro Rantala ja saksofonisti Jukka Perko julkaisivat viime vuonna
duolevyn It Takes Two to Tango. Rantala tuli alun perin tunnetuksi
Trio Töykeät -kokoonpanosta rajoja rikkovana säveltäjänä ja
häkellyttävän taitavana muusikkona.
Sittemmin hänestä on tullut koko kansan suosikki ja mediapersoona
Iirottelua-, Iiro irti- ja Juhannusjuna-televisiosarjojen siivittämänä.
Jukka Perko puolestaan lukeutuu Suomen kautta aikain
arvostetuimpiin saksofonisteihin, mistä on todisteena muun muassa
vuoden suomalaisen jazzmuusikon Yrjö-palkinto jo vuodelta 1989 ja
kaksi Jazz-Emmaa vuoden kotimaisesta jazz-levystä.
Lauantain jazz-päivän ohjelmassa nähdään myös hieno ja
persoonallinen jazz-trio Josén Pimeä Puoli, jonka päähahmo José
Mäenpää on vieraillut aiemmin Kirjazzissa Dalindéon riveissä.
Mäenpää soittaa myös Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana kokoonpanossa, joka saapuu kesällä Työväen Musiikkitapahtumaan.
Josén Pimeä Puoli toimii jazzin, bluesin ja noir-tyylin maailmoissa.
Laulujen teemat ja soundit voivat olla väilillä tummia ja raakoja,
mutta hullu svengi ja värisevä twist laittaa asiat uuteen
perspektiiviin, sellaiseen valoon josta ne voivat tuoda lohtua. Jotta
lauantain jazz-päivä olisi täydellinen, Kirjaslammella koetaan myös
tuttuun tapaan Jazz-jamit.
Kirjaslammen tanssilava tarjoaa upeat puitteet musiikkielämyksille,
eikä musiikista tarvitse nauttia nälkäisenä. Paikallinen
lounasravintola ja pitopalvelu Nikmik loihtii paikalle jälleen kesäisen
jazz-menun. Lauantaina 9.7. klo 10.30 Hotelli Waltikka kattaa
herkullisen jazz-brunssin, jossa esiintyy Yrjö Hauskala.
Kirjazz & Blues 8.–9.7.2016
Kirjaslammen tanssilava, Hakalantie 6, Valkeakoski
Liput ennakkoon/ovelta: kahden päivän lippu 35€/40€, lapset 15€,
yhden päivän lippu 20€/24€, lapset 8€
Pe 8.7.
19.00 ovet, 20.00 P-K Keränen, 21.30 Tuomari Nurmio & Folk Liisa,
23.00 Sydänyön Rytmi
La 9.7.
19.00 ovet, 20.00 Jazz-jamit, 21.30 Iiro Rantala & Jukka Perko,
23.00 Josén Pimeä Puoli
Jazz-brunssi Hotelli Waltikassa klo 10.30: Yrjö Hauskala. Hinta 15€,
Kirjazz & Blues-lipulla 10€! Waltikassa majoittujille maksutta.

